Všetky výrobky na tejto
strane

8 – 11 | Bezpečnostné

priemyselné vysávače, trieda M a H

• Bezpečné vysávanie jemných druhov prachu, schopnosť
zadržania prachu 99,99%
• Veľký, vreckový filter so zušľachteným povrchom
s filtračnou plochou 1,2 m²
• Efektívne a jednoducho obsluhovateľné čistenie filtra
umožňuje dlhé pracovné intervaly

Napätie: 230 V. Filtračná plocha: 120 cm². Pre médiá: prach
s max. hraničnou hodnotou na pracovisku (MAK) väčšou
ako 0,1 mg/m³, drevený prach, trieda prachu M. Vybavenie
kolesami: 2 otočné kolieska, 2 pevné kolieska. Dĺžka
kábla: 8 m. Oblasť použitia: suché / priemysel.

Objem nádoby: 27 l. Výška: 1000 mm. Štandardné
príslušenstvo: Ø systému 40 mm, 1 sacia trubica
3,5 m, 1 štrbinová hubica. Podtlak: 230 mbar. Materiál
nádoby: ušľachtilá oceľ. Šírka: 840 mm. Dĺžka: 500 mm.
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9

Vysoká kvalita na profesionálne použitie
v priemysle a remeslách.

Väčší výber
online!
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14
12 | Súpravy na čistenie strojov
Rozsah dodávky: 1 x hubica
na veľkokapacitné vysávanie, 1 x kruhová
kefa z PP, 1 x hubica so šikmou trubicou,
1 x špicatá hubica.
12 | Čis. 111 203 6F € 149,-

14 | Špeciálne

13 | Súprava na priemyselné čistenie
Ø 40 mm

Rozsiahle štandardné vybavenie

Priemer: 40 mm. Rozsah dodávky: 1 viacdielna
ručná trubica, priemer 40 mm, 1 hubica
na mokré vysávanie, 1 hubica na suché
vysávanie, 1 kruhová kefka z PVC.
13 | Čis. 600 198 6F € 199,-

mokré/suché vysávače na triesky

• Mimoriadne vhodné pre kovospracujúci priemysel a remeslá
• Jednoduché manévrovanie – sklopný podvozok s 2 otočnými a 2 pevnými kolieskami
• S dnom na oddeľovanie triesok na samostatnú likvidáciu, sacia hadica polyuretánová odolná voči
chemikáliám a olejom a vypúšťacia hadica na likvidáciu kvapaliny
Objem nádoby: 95 l. Výška: 1100 mm. Príkon: 2400 Watt. Štandardné príslušenstvo: Ø systému 40 mm, 1 sacia
trubica 3,5 m, 1 štrbinová hubica. Podtlak: 230 mbar. Hmotnosť: 30 kg. Vzduchový výkon: 94 l/s. Materiál
nádoby: ušľachtilá oceľ. Počet motorov: 2 ks. Šírka: 580 mm. Dĺžka: 580 mm. Napätie: 230 V. Vybavenie
kolesami: 2 otočné kolieska, 2 pevné kolieska. Dĺžka kábla: 8 m. Oblasť použitia: priemysel / budova.

14 | Čis. 111 199 6F € 1.645,-

Doprava zadarmo
Viac ako 70.000 produktov

Objednávka 037 / 65 23 633

KAISER+KRAFT
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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